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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. július 5-i ülésén a 

Szociális és Egészségügyi Osztály hivatali helyiségében. 

 

Jelen vannak:            Dr. Vörös Ibolya 

 Venczel Csaba 

 Bocskay László 

 Benecz Rita 

 Takács János GAESZ Intézmény vezetője 

 Ácsné Bretus Ibolya Nátus Konyha vezetője 

 Menyhárt László Gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait és a  

meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő 

bizottsági tagból 3 fő megjelent.  

 

Benecz Rita elmondta, hogy a hatósági ügyekkel kapcsolatosan adminisztrációs hibák 

történtek, ezért kéri annak későbbi megtárgyalását. 

 

Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a módosított napirend elfogadására. 

 

JAVASOLT NAPIREND: 

1.)  Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

       Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati   

 rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló      

 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2.)  Közérdekű bérbeadás (Méri Melinda) 

3.)  Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

4.)  GAESZ tájékoztatója a gyermekétkeztetés helyzetéről 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

    68/2011. (VII.5.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a javasolt  napirendet elfogadta. 

 

1.)  Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

     Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati    

     rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló  

     3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az első napirendi pontot, ezt követően felkérte Menyhárt László 

Gazdasági osztályvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelenteket a rendelet-tervezettel 

kapcsolatban. 

 

mailto:szoccsoport@papa.hu


2 

 

Menyhárt László tájékoztatásul elmondta, hogy az egyeztetések az intézményvezetőkkel 

megtörténtek, a rendelet-tervezetben leírtakat elfogadták.  

 

Dr. Vörös Ibolya megköszönte Menyhárt László szóbeli kiegészítését, továbbá elmondta, 

hogy a pótköltségvetés forrást biztosít a kórház részére egy ultrahang készülék beszerzésére a 

régi elavult készülék helyett. 

  

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte a bizottság tagjait kívánnak-e kérdést vagy észrevételt tenni a 

rendelet-tervezettel kapcsolatban.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:   

 69/2011. (VII.5.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

                        A Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület 

 elé terjesztését. 

 

2.) Közérdekű bérbeadás (Méri Melinda) 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pontot. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte a bizottság tagjait kívánnak-e kérdést vagy észrevételt tenni a 

közérdekű bérbeadással kapcsolatban. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:             

 70/2011. (VII.5.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 Bizottság a napirendi pontot elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület 

 elé terjesztését. 

 

3.) A Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a harmadik napirendi pontot. Kiegészítésként elmondta, hogy 

nem módosításra került sor, hanem egy új Szervezeti és Működési Szabályzatot készítettek, 

mivel az előző szabályzatot sok helyen kellett volna módosítani és kiegészíteni.  

 

Benecz Rita elmondta, hogy a benyújtott szabályzat nagyobb részben megegyezik a jelenleg 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal, melyet év közben is több alkalommal  

módosítottak pl. az alapító okirat módosítását, vagy a kórházi struktúra változást követően. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte a bizottság tagjait kívánnak-e kérdést vagy észrevételt tenni a 

Kórház Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatban.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:             

 71/2011. (VII.5.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatát az Ügyrendi 

Bizottságnak jóváhagyásra javasolja. 
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4.) GAESZ tájékoztatója a gyermekétkeztetés helyzetéről 

     

    Dr. Vörös Ibolya ismertette a negyedik napirendi pontot és köszöntötte Takács János GAESZ 

intézményvezetőt és Ácsné Bretus Ibolya Nátus Konyha vezetőt. Elmondta, hogy a  

beszámoló a feladatellátást és  működését tekintve teljes körű, a szolgáltatást igénybe vevő  

intézményekből is pozitív visszajelzések érkeznek. 

 

Venczel Csaba elmondta, hogy mint együttműködő intézmény vezetője meg van elégedve az 

étkeztetéssel. Attól függetlenül, hogy alacsony a normatíva, a gyermekek és a felnőtt 

dolgozók is változatos, jól elkészített ebédet fogyaszthatnak el. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, milyen módon tudják kielégíteni az esetleg felmerülő diétás 

étkeztetési igényeket. 

 

Ácsné Bretus Ibolya elmondta, hogy évről-évre folyamatosan emelkedik a diétás igények 

száma. Problémát jelent, hogy nem indult ebben az évben ilyen irányú szakácsképzés, 

továbbá a dietetikus foglalkoztatása is nehézséget okoz, mert magasabb jövedelmet biztosító 

munkahelyeket keresnek. A konyhán az iskolai év kezdetekor a szülővel megbeszélés alapján 

állítják össze a megfelelő diétát. Nagy segítség az, hogy a szülők és sok esetben a gyermek is 

megfelelően tájékozott azzal kapcsolatosan, hogy milyen ételeket fogyaszthat. Mivel egy 

hónapra előre elkészül az étlap, a szülő azt megnézheti, tájékozódhat és időben jelezheti az 

intézményvezetőnek, hogy abból gyermeke mit fogyaszthat el, ezt orvosi igazolással is 

alátámasztják a szülők. Sajnos a nagymennyiségű főzés mellett speciális diétát nem tudnak 

vállalni az alacsony számú dolgozóval. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy növekszik-e a diétás étkeztetéssel kapcsolatos igények 

száma? 

 

Ácsné Bretus Ibolya elmondta, ha el tudnák vállalni a speciális diétás étkeztetést is 50-60 fő 

igényelné. Felhívta a figyelmet arra, hogy a diétás étkeztetés alapanyagai jóval drágábbak, 

amely a menzai normatívába nem fér bele. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte a bizottság tagjait kívánnak-e kérdést vagy észrevételt tenni a 

beszámolókkal kapcsolatban.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:             

 72/2011. (VII.5.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

                  A Bizottság a beszámolót elfogadta. 

 
  

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés 14 óra 40 perckor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Benecz Rita sk.         Dr. Vörös Ibolya sk. 

osztályvezető         bizottsági elnök 


